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លក�ខណ� េយាង  

ទី្របឹក្សោបេច�កេទស េលើការងោរកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 
 
សាវតា 

រោជរដោ� ភិបាលកម��ជោ បានចាត់ទុកការែកទ្រមង់ គឺជោចំណចុស��លក��ងការអភិវឌ្ឍ្របេទសជោតិ ។ កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ គឺជោកម�វ�ធីែកទ្រមង់សំខោន់មួយ ក��ងចំេណោមកម�វ�ធីែកទ្រមង់គន�ឹះៗទាំងបី ។ 

ការងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ បានេដើរតនួោទីយ៉ោងសំខោន់េនៅក��ងការអភិវឌ្ឍសង�ម-េសដ�កិច�ជោតិ ្រសបតាម

បរ�ការណ៍សាកលបូនយីកម�េសដ�កិច� នងិ ការរ�កចេ្រមើនែផ�កបេច�កវ�ទ្យោ សំេដៅេលើកស��យក្រមិតជីវភាព្របជោជន 

តាមរយៈការបេង�ើនគុណភាពេសវោសាធារណៈ ។  

នោឆា� ំ២០០៤ រោជរដោ� ភបិាលកម��ជោ បានសេ្រមចដោកឱ់្យអនុវត�កម� វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

ជោេលើកដំបូង ជោមួយនឹងឆន�ៈនេយោបាយមុត្រស�ច ឥតរោថយ ក��ងេគាលេដៅច្បាស់លាស់ គឺការផោ� ស់ប��រ្របព័ន�

ថ វ�កាពីថវ�កាែផ�ក េលើធាតុចូល នងិ មជ្ឈការ េឆា� ះេទៅថវ�កាែផ�កេលើសមិទ�កម� និង  វ�មជ្ឈការ ។ ទន�ឹមេនោះ ការកសាង 

នងិ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពធនធានមនុស្ស េលើជំនោញស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ បានចាប់េផ�ើមមានត្រម�វការ

ជោចំាបាច់េនៅក��ងដំណោក់កាលទី ២ ក��ងេគាលេដៅរួមចំែណកកសាង “គណេនយ្យភាពហិរ��វត��” តាមរយៈការ

អនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធីេពញេលញសាកល្បង ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព ។ 

្រសបតាមសា� រតៃីនឣទិភាពេគាលនេយោបាយរបស់រោជរដោ� ភបិាល នងិ េដើម្បីគំា្រទការងោរ្រគប់្រគងេសដ�កិច� 

និង កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ,  វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ជោេសនោធិការរបស់្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� មានមុខការេលើការងោរកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរោជការ, បានេធ�ើការេរៀបចំ និង

សហការេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លយ៉ោងស្រសាក់ស្រសា ំេដើម្បបំីពាក់បំប៉ន និង  វ�្រកឹតការសមត�ភាពជនូម�ន�ីរោជការ 

ែដលចូលរួមេដោយផោ� ល ់នងិ េដោយ្របេយោល ក��ងការផ�លេ់សវោសាធារណៈ នងិអនុវត�ការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ ។ ក��ងរយៈេពលកន�ងមកេនះ រោជរដោ� ភបិាលសេ្រមចបានេជោគជយ័តាមការេ្រគាងទុក ៃនកម�វ�ធី

ែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី ២ ក��ងឆា� ំ ២០១៥ ជោមួយគា� នងឹការចាប់េផ�ើមបន�អនុវត�

េដោយរលូនក��ងឆា� ំ ២០១៦ នូវដំណោក់កាលទី ៣ ែដលមានចរ�តក��ងការអនុវត�កាន់ែតសីុជេ្រមៅ ស�� គសា� ញ និង 

មានភាព្របទាក្់រកឡោជោងមុន ។ 

សមិទ�ផលេនះ បានមកពីការចូលរួមអនវុត�យ៉ោងសកម�របស់តអួង�ពាកព់ន័� ពិេសស តអួង�បណ�� ះបណោ� ល 

ែដលបានចូលរួមគំា្រទ តាមរយៈការេ្រត�មលក�ណៈសម្បត�ធិនធានមនុស្ស ក��ងការចូលរួមអនវុត�ការងោរែកទ្រមង់

ដ៏មានសារសំខោន់េនះ ។ េលើសពីេនះ ្រសបតាមបរ�ការណ៍ឈានេឡើង ៃនត្រម�វការបណ�� ះបណោ� លេលើជំនោញ

 វ�ជោ� ជីវៈកាន់សីុជេ្រមៅស្រមាប់ម�ន�អីនវុត�  វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ្រត�វេរៀបចំ 

អភិវឌ្ឍ និង អនុវត�កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកឹតការែដលមានលក�ណៈ្របមូលផ��ំ ជោ្របព័ន� នងិ ្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ 

និង េឆ�ើយតប្របកបេដោយគុណភាព េដើម្បីឱ្យ្រសបេទៅតាមជំហានឈានេឡើង ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ ែដលបច��ប្បន�កពំងុស� ិតក��ងដំណោកក់ាល ៣+២ ឈានេឆា� ះេទៅ ដំណោកក់ាលទី ៤ សំេដៅ

កសាងនវូ “គណេនយ្យភាពចេំពាះសមទិ�កម�” នងិ ្រសបតាមយុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របពន័�ថវ�កា, យុទ�សា�ស�

ៃនការែកទ្រមង្់របពន័�លទ�កម�សាធារណៈ, យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របពន័�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ, យុទ�សា�ស�

ស� ីពីការែកទ្រមង់្របពន័�្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ, និង ែផនយុទ�សា�ស�ស� ពីីការកសាង នងិ អភិវឌ្ឍសមត�ភាព

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាល ៣+២ នងិ ដំណោក់កាលទី ៤ ែដលមាន

 វ�សាលភាព្រគបដណ� ប់ទាងំ្រកសួង សា� ប័ន អង�ភាពពាក់ពន័� នងិ  រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ ។ 
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ក��ងសា� រតីេនះ េយើង្រត�វការនវូ ទី្របឹក្សោបេច�កេទស ែដលនឹង្រត�វេដើរតនួោទីជោជំនយួការ ដល់វ�ទ្យោសា� ន 

ក��ងការេរៀបចំ នងិ អភិវឌ្ឍនវូកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លនិង វ�្រកឹតការ និង ស្រមបស្រម�លេរៀបចំឯកសារេមេរៀន្រសប តាម

ការវ�វត�ថ�ី  ៗសំេដៅចូលរួមចំែណកគំា្រទការអនុវត�ការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្របកបេដោយ ្របសិទ�ភាព 

នងិ ចីរភាព ។ 

១- ទហំកំារងោររបស់ទ្ីរបកឹ្សោបេច�កេទស 

• េរៀបចំេសចក�ី្រពាងៃនបច��ប្បន�កម�កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល និងវ�្រកឹត្យការ េលើជំនោញបេច�កេទសស្រមាប់ 

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ងដំណោក់ 

កាល ៣+២ នងិ ដំណោកក់ាលទី ៤  

• េរៀបចំែផនការសកម�ភាពេលើដំេណើរការេរៀបចំកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល និងវ�្រកឹតការេលើជនំោញបេច�កេទស 

រយៈេពលមធ្យមក្រមិតវ��� បនប្រតផ្សោរភា� ប់មុខដំែណងម�ន�ី្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

• េរៀបចំែផនការសកម�ភាពស� ីពកីារកសាង នងិ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�្ីរគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ 

• េរៀបចំែផនការសកម�ភាពស� ីពកីារកសាង នងិ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ី្រគប់្រគងភាពជោៃដគូរវោងរដ� នងិ ឯកជន 

• វោយតៃម�េលើការអនុវត�ការងោរកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�រីោជការ និង េរៀបចំរបាយការណ៍ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

• េរៀបចំ និង ផ្សព�ផ្សោយឯកសារគតិយតុ�ស� ីពគីុណវុឌ្ឍិម�ន�្ីរគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

• ផ�ល់បេច�កេទស នងិ ស្រមបស្រម�លេលើកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយោបល ់ឬ ការសមា� សជោមួយ្រកសួង សា� ប័ន 

មន�ីរអង�ភាព ្រគះឹសា� នសាធារណៈរដ�បាល រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ ៃដគូអភិវឌ្ឍ និង អ�កពាក់ព័ន� 

ស្រមាប់ធាតុចូលក��ងការេរៀបចំកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល នងិវ�្រកឹតការ នងិ ឯកសារេមេរៀន ។ 

• េរៀបចំ នងិ អនុវត�្របពន័�្រត�តពនិិត្យ នងិ វោយតៃម�លទ�ផលៃនការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�ស� ីពីការកសាង 

នងិ អភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាល ៣+២ 

នងិ ដំណោក់កាលទី ៤ ។ 

• សហការ និង មានទំនោក់ទំនងការងោរល�េលើជំនោញបេច�កេទសែដលសិ�តក��ងែដនៃនការទទួលខុស្រត�វ 

រួមជោមួយការរោយការណ៍ស�ពីីវឌ្ឍនភាពការងោរ ជនូ្រក�មការងោរពាកព់ន័�,  វ�ទ្យោសា� នេសដ�កចិ�នងិ ហរិ��វត��, 

អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ នងិ ្រក�មការងោរ

កសាងសមត�ភាពរបស់ កសហវ ។  

២- លទ�ផលរ�ពងឹទកុ 

េនៅក��ងកំឡ�ងេពលៃនការអនុវត�ការងោររបស់ទី្របឹក្សោបេច�កេទស វ�ទ្យោសា� នសង្ឃមឹថោនងឹទទួលបាន លទ�ផល

ជោចម្បង ដូចមានរោយរោប់ខោងេ្រកាម៖ 

ក. អភិវឌ្ឍបាននវូកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកឹតការ េលើជនំោញបេច�កេទសរយៈេពលមធ្យមក្រមិត វ��� បនប្រត 

្របកបេដោយគណុភាព ្រសបតាមការវ�វត�ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ នងិ ្រកបខណ�

សមត�ភាពជនំោញ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ ។ 

ខ. អភិវឌ្ឍបាននវូែផនការសកម�ភាពស� ីពីការកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�រីោជការ េលើជំនោញ្រគប់្រគង

ការវ�និេយោគសាធារណៈ នងិ ភាពជោៃដគរូវោងរដ� នងិ ឯកជន ។ 

គ. អភិវឌ្ឍ ែកលម� នងិ ស្រមបស្រម�លេធ�ើបច��ប្បន�កម� េទៅេលើឯកសារេមេរៀន និង ឯកសារពាក់ពន័� ស្រមាប់

ការបណ�� ះបណោ� លពាកព់ន័�ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ  និង េឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការជោក់លាក់របស់្រកសួង 

សា� ប័ន នងិ អង�ភាពពាក់ពន័� ។ 
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ឃ. េរៀបចំ នងិ អនុវត�្របពន័�្រត�តពនិិត្យ នងិ វោយតៃម�លទ�ផលៃនការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�ស� ីពីការកសាង 

នងិ អភិវឌ្ឍសមត�ភាព ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈដំណោក់កាល ៣+២ 

នងិ ដំណោកក់ាលទី ៤ សំេដៅ្របមូលធាតុចូលក��ងការេធ�ើបច��ប្បន�កម�ែផនការយុទ�សា�ស�  ែផនការសកម�ភាព 

នងិ កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លឱ្យកាន់ែត្របេសើរ ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព ។ 

ង. េរៀបចំ និង ផ្សព�ផ្សោយឯកសារគតិយតុ�ស� ីពគីុណវុឌ្ឍិម�ន�្ីរគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ។ 

៣- លក�ណៈសម្បត� ិ

• មានស�� ប្រតទាបបំផតុអនបុណ� ិតែផ�ក េសដ�កចិ� ហរិ��វត�� ឬ  វ�ស័យអប់រ� 

• មានបទពិេសាធន៍រយៈេពលយ៉ោងតិច ៥ ឆា� ំ ពាកព់ន័�ការងោរបណ�� ះបណោ� ល ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 

ឬការេរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍសា� ប័ន ឬការេរៀបចំ និង អនុវត�ែផនការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាព ពិេសស

 វ�ស័យេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� នងិ ធា� ប់បានចូលរួមេដោយផោ� ល់េលើការងោរេនះជោមួយសា� ប័នជោតិ និង អន�រជោត ិ

• មានការយល់ដឹងេលើការងោរេសដ�កិច� និង ហិរ��វត��សាធារណៈ ជោពិេសសការ្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ 

• មានចំេណះដឹងភាសាអង់េគ�សច្បាស់លាស់ 

• មានជនំោញក��ងការេធ�ើការងោរជោ្រក�ម និង មានជនំោញក��ងការស្រមបស្រម�លជោមួយភាគពីាក់ពន័� ។ 

៤- របាយការណ៍ 

ទី្របឹក្សោបេច�កេទស នឹង្រត�វេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងោរេទៅតាមលទ�ផលែដលបានេរៀបចំ ឬបាន

្រពមេ្រព�ងគា� មក្រក�មការងោរទទួលបន��ករបស់ វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដើម្បីបន�និតិវ�ធីរោយការណ៍ជូន

ថោ� ក់ដឹកនំោ ។ 

៥- រយៈេពលេធ�ើការ 

កិច�សន្យោការងោរមានរយៈេពល ២៤ែខ េដោយកិច�សន្យោឣចបន�បាន តាមសា� នភាពជោក់ែស�ង ។ 

៦- ្របាកេ់បៀវត្ស នងិលាភការេផ្សងៗ 

្របាក់េបៀវត្ស នងិលាភការេផ្សងៗមានលក�ណៈ្របកតួ្របែជង ែផ�កេទៅតាមជនំោញ នងិបទពិេសាធន ៍។ 

៧- មេធ្យោបាយភាសា 

ភាសាែខ�រ និង អង់េគ�ស្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការទំនោក់ទំនង ការេធ�ើរបាយការណ៍ និង ឯកសារេផ្សងៗ ។ 

៨-ទកីែន�ងស្រមាបប់េំពញការងោរ 

ជោទូេទៅ ទី្របឹក្សោនងឹត្រម�វឱ្យេធ�ើការេនៅ វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ៃន្រកសួងេសដ�កចិ�នងិហិរ��វត�� 

ែដលមានឣសយដោ� នេនៅផ��វេលខ ១៣៤, សងោ� តផ់្សោរេដបូ៉២, ខណ� ទួលេគាក, រោជធានភី�េំពញ, ្របេទសកម��ជោ ។ 

៩- ការេរៀបចឡំ�ជសី� កី 

េកៅអី និង តុការ�យោល័យ, ្របព័ន�អុីនធឺេណត, និង សមា� រៈផ�ត់ផ�ង់ការ�យោល័យេផ្សងៗេទៀតនឹង្រត�វ 

ផ�លជ់នូទី្របឹក្សោ ។ ទី្របឹក្សោ មិន្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យេធ�ើការ ឬទំនោក់ទំនងស្រមាប់ជោ្របេយោជនផ៍ោ� លខ់��ន ជោជោង

ការងោរែដលបានកំណត់ខោងេលើក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើការេនោះេទ ។ 
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ែផនការអនុវត�ការងោរ របស់ទី្របឹក្សោបេច�កេទស 

ល.រ លទ�ផលរ�ពងឹទកុ សកម�ភាព េពលេវលា 

១ េរៀបចំ និង ផ្សព�ផ្សោយឯកសារគតិយតុ�ស� ីពីគុណវុឌ្ឍិម�ន�្ីរគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ - ផ�ល់េយោបលេ់លើឯកសារទស្សនោទានកណំត់គុណវុឌ្ឍសិិកា� កាមេគា

លេដៅៃនកម�វ�ធីក្រមតិវ��� បនប្រត 

េលើជំនោញស្រមាបក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

- េរៀបចលំិខតិបទដោ� នគតិយុត�កណំត់គុណវុឌ្ឍិសិកា� កាមេគាលេដៅៃន 

កម�វ�ធីក្រមិតវ��� បនប្រត 

េលើជំនោញស្រមាបក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(ឣចជោ្របកាស កសហវ, ្របកាសអន�រ្រកសួង ....) 

- េរៀបចលំិខតិបទដោ� នគតិយុត�ស�ីពកីារែតងតាងំ និង 

េលើកទកឹចិត�្រគ�បេងោ� ល្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ��វត��, 

- េរៀបចមំេធ្យោបាយ វ�ធីសា�ស� និង 

កម�វ�ធីស្រមាបក់ារផ្សព�ផ្សោយឯកសារ  

៣ ែខ 

២ អភិវឌ្ឍបាននវូែផនការសកម�ភាពស� ីពីការកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរោជការ 

េលើជនំោញ្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ នងិ ភាពជោៃដគរូវោងរដ� នងិ ឯកជន 

- សិក្សោពីត្រម�វការសមត�ភាព ជំនោញ និង ការទទួលខុស្រត�វ 

របស់ម�ន�ីរោជការទទួលបន��កការ្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ 

និង ម�ន�ីរោជការទទួលបន��កការ្រគប់្រគងភាពជោៃដគូរវោងរដ� និង 

ឯកជន 

- េរៀបចំកម�វ�ធី និង ឯកសារបណ�� ះបណោ� ល 

- េរៀបចំកម�វ�ធីអភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេងោ� លេលើជំនោញពាក់ព័ន� 

- េរៀបចំែផនការសកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�ស្រមាប់រយៈេពល ៥ ឆា�  ំ

។ 

៦ ែខ 
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៣ អភិវឌ្ឍបាននវូកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល នងិ  វ�្រកតឹការ េលើជំនោញបេច�កេទសរយៈេពល

មធ្យមក្រមិត វ��� បនប្រត ្របកបេដោយគុណភាព ្រសបតាមការវ�វត�ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង ្រកបខណ� សមត�ភាពជំនោញ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ  

- សិក្សោពីត្រម�វការសមត�ភាព ជំនោញ និង ការទទួលខុស្រត�វ 

របស់ម�ន�ីរោជការ

ទទួលបន��កការងោរពាក់ព័ន�ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

- េរៀបចំកម�វ�ធី និង 

ឯកសារបណ�� ះបណោ� លេឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការជំនោញ 

ៃន្របេភទការងោរនីមួយៗ (ឧ. ថវ�កា, លទ�កម�សារធារណៈ, 

ការ្រគប់្រគងប��សីារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�រិដ�...) 

តាមក្រមិតសមត�ភាពពកី្រមតិទី ១ ដល់ ក្រមិតទ ី៥ ។ 

៦ ែខ 

៤ អភិវឌ្ឍ ែកលម� នងិ ស្រមបស្រម�លេធ�ើបច��ប្បន�កម�ឯកសារេមេរៀន និង ឯកសារ

ពាក់ពន័� ស្រមាប់ការបណ�� ះបណោ� លពាកព់ន័�ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ និង 

េឆ�ើយតបនងឹត្រម�វការជោកល់ាក់របស់្រកសួង សា� ប័ន នងិ អង�ភាពពាក់ពន័� 

- ្រត�តពិនិត្យ និង 

វោយតៃម�សុពលភាពឯកសារបណ�� ះបណោ� លពាក់ព័ន�

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

- េធ� ើបច��ប្បន�កម�ឯកសារបណ�� ះបណោ� ល 

េដោយមានកិច�សហការជោមួយ្រគ�បេងោ� លៃនមុខវ�ជោ� នីមួយៗ និង 

អគ�នោយកដោ� ន និង អង�ភាពពាក់ព័ន� ។ 

៦ ែខ 

៥ េរៀបចំ នងិ អនុវត�្របពន័�្រត�តពនិិត្យ និង វោយតៃម�លទ�ផលៃនការអនុវត�ែផនការ

យុទ�សា�ស�ស� ពីីការកសាង នងិ អភិវឌ្ឍសមត�ភាព ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈដំណោកក់ាល ៣+២ នងិ ដំណោកក់ាលទី ៤ សំេដៅ

្របមូលធាតុចូលក��ងការេធ�ើបច��ប្បន�កម�ែផនការយុទ�សា�ស�  ែផនការសកម�ភាព នងិ 

កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លឱ្យកាន់ែត្របេសើរ ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព  

- េរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ និង 

វោយតៃម�ៃនការបណ�� ះបណោ� លេដើម្ីបែស�ងរកចណុំចេជោគជ័យ 

ឧបសគ� និង ចំណុចខ�ះខោត ៃនដំេណើរការកសាង និង 

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរោជការ 

- េរៀបចំ និង អនុវត�ការ្រត�តពិនិត្យ និង 

វោយតៃម�លទ�ផលៃនការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស� 

ែផនការសកម�ភាព និង ការអនុវត�វគ�បណ�� ះបណោ� ល និង 

េរៀបចំរបាយការណ៍សមទិ�កម�្របចាឆំា�  ំ។ 

៣ ែខ 
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